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“Sonhar
Mais um sonho impossível
Lutar
Quando é fácil ceder
Vencer o inimigo invencível
Negar quando a regra é vender
Sofrer a tortura implacável
Romper a incabível prisão
Voar num limite improvável
Tocar o inacessível chão
É minha lei, é minha questão
Virar esse mundo
Cravar esse chão
Não me importa saber
Se é terrível demais
Quantas guerras terei que vencer
Por um pouco de paz.”

(Chico Buarque, 
“Sonho impossível”)

“Havia em mim uma curiosidade incessan-
te, um desejo movido pela esperança de ler e 
aprender.”

(Pamuk, 2007, p.21)

“Com Deus existindo, tudo dá esperança: 
sempre um milagre é possível, o mundo se resol-
ve [...]. Tendo Deus, é menos grave se descuidar 
um pouquinho, pois, no fim dá certo.” 

(Rosa, 2006, p.60)
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